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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Qua kiểm tra thực tế của BCĐ sản xuất huyện, hiện nay trà lúa Hè Thu không bị 

ảnh hưởng do mưa lũ (ngày 12-13/6) đang trong giai đoạn làm đốt - làm đòng bước 

1; trà lúa Hè Thu bị ngập lũ từ 3-5 ngày đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ; trà lúa 

gieo cấy lại sau đợt mưa bão (gieo cấy từ 17-22/6) đang giai đoạn đẻ nhánh. Cây đậu: 

phân cành - ra hoa; cây lạc: phân cành. Nhìn chung các cây trồng vụ Hè thu sinh 

trưởng phát triển tốt.  

Tuy nhiên trên các trà lúa đang xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh gây hại: Trà 

lúa gieo cấy muộn sâu keo gây hại với mật độ 5- 7con/m2, bọ trĩ 1-3%; Trà lúa thâm canh: 

bệnh nghẹt rễ vàng lá, ngộ độc hữu cơ gây hại 10-15%, cục bộ 30% trên các chân 

ruộng cao táo, thiếu nước, ruộng chua trũng; sâu cuốn lá nhỏ xen gối lứa trên đồng 

ruộng mật độ 3-5 con/m2, nơi cao 7-10 con/m2, tuổi 2- tuổi 4, nhộng, trưởng thành, gây hại 

tập trung ở những ruộng xanh tốt; sâu đục thân tuổi 5, nhộng  gây dảnh héo rải rác; Bệnh 

bạc lá do vi khuẩn gây hại cục bộ trên giống BT7, BT09 với tỷ lệ 2-5%, vết bệnh cấp 1 ở 

xã Bùi La Nhân; bệnh khô vằn gây hại trên trà lúa  bước vào giai đoạn làm đòng với tỷ lệ 

phổ biến 1-3% vết bệnh cấp 1; Chuột gây hại rải rác 1- 2%, cục bộ 5-7% ở các vùng dăm 

cồn tại các xã Tân Dân, Thanh Bình Thịnh, Bùi La Nhân, Yên Hồ…Trên cây đậu: Bệnh 

lỡ cổ rễ gây hại rải rác; rệp xanh gây hại với tỷ lệ 3-7%; Sây xanh ăn lá mật độ 2-

5con/m2, sâu tuổi 3-tuổi 4. 

Trong thời gian tới dự báo thời tiết nắng nóng xen kẽ có mưa rào và giông nên 

các đối tượng sâu bệnh sẽ tiếp tục phát sinh gây hại, đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ, sâu 

đục thân, bệnh nghẹt rễ vàng lá, rầy nâu, rầy lưng trắng… Để chủ động chăm sóc, 

phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ tốt kết quả sản xuất, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo người dân thực hiện một số biện pháp bổ cứu: 

1. Trên cây lúa 

a. Đối với trà lúa gieo cấy muộn (giai đoạn đẻ nhánh rộ, kết thúc đẻ nhánh) 

- Điều tiết đủ nước để người dân thuận lợi trong chăm sóc, làm cỏ, bón phân, phòng 

trừ sâu bệnh tạo điều kiện cho lúa đẻ nhánh thuận lợi, tập trung; 

- Kiểm tra ruộng để phun phòng sâu keo, bọ trĩ ở những ruộng có mật độ cao bằng 1 

trong những loại thuốc sau: 

+ Voliam Targo 063 SC: Pha 10ml vào bình 10 lít nước, phun 2 bình/sào. 

+ Gonitor 5WDG; Tasieu 5WG: Pha 10g thuốc vào bình 18lít nước, phun 1 bình/sào. 

+ Karate 2.5EC: Pha 20ml vào bình 18 lít nước, phun 1 bình/sào. 

b. Đối với trà lúa đang giai đoạn làm đốt - làm đòng 

-  Đôn đốc bà con thường xuyên thăm đồng xác định thời gian lúa phân hóa 

đòng cho từng giống, từng ruộng để bón đón đòng kịp thời đảm bảo cân đối với 

lượng bón từ 4-5 kg Kali (với các giống có số hạt trên bông cao như: LP5, ADI168,... 



cần bón 6-7kg kali/sào) + 2-3kg đạm urê (tuỳ thuộc vào điều kiện đất đai, màu sắc lá 

để bón thêm đạm); 

- Chỉ đạo công chức nông nghiệp môi trường, khuyến nông cơ sở thường xuyên 

kiểm tra đồng ruộng nắm chắc tình hình sâu bệnh đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, 

rầy lưng trắng, sâu đục nõn, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, bệnh nghẹt rễ vàng lá, ngộ 

độc hữu cơ… trên các trà lúa; Các HTX  nông nghiệp dịch vụ cung ứng đầy đủ các 

loại thuốc đặc hiệu để phục vụ bà con; 

- Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ trên trà lúa đẻ nhánh ở 

những nơi có mật độ từ 25con/m2 trở lên; Trà lúa bước sang giai đoạn làm đòng từ 

10con/m2 trở lên bằng 1 trong những loại thuốc sau: 

+ Gonitor 5WDG; Tasieu 5WG: Pha 10g thuốc vào bình 18lít nước, phun 1,5 bình/sào. 

+ Voliam Targo 063 SC: Pha 10ml vào bình 10 lít nước, phun 2 bình/sào. 

+ Marshal 200SC: Pha 20ml vào bình 10 lít, phun 2 bình/sào. 

- Đối với bệnh sinh lý nghẹt rễ vàng lá, ngô độc hữu cơ:  

Bước 1: Khi ruộng lúa bị bệnh vàng lá, nhổ lên thấy rễ thối cần ngừng ngay việc 

bón phân đạm, phân NPK hoặc các loại phân bón lá (vì bộ rễ thối nên không thể hút 

dinh dưỡng được); 

Bước 2: Rút nước ra khỏi ruộng để khô 2-3 ngày (nứt chân chim), sau đó đưa 

nước trở lại ruộng. Đối với những ruộng không rút được nước, tiến hành cào sục bùn; 

Bước 3: Bón bổ sung phân lân nung chảy (15-20 kg/500m2) hoặc vôi bột 15-20 

kg/500m2. Có thể bón bổ sung thêm phân bón qua lá (ưu tiên các loại phân có hàm 

lượng các nguyên tố vi lượng cao như: Poly-feed, Humic, KH, Siêu lân …; 

Bước 4: Sau khi xử lý 5-7 ngày, nhổ khóm lúa lên thấy rễ trắng mới ra, tiến 

hành bón thúc và chăm sóc bình thường. 

- Đối với bệnh bạc lá do vi khuẩn: Khi bệnh chớm xuất hiện cần tiến hành phun 

phòng bằng một trong những loại thuốc sau:  

+ Xantocin 40WP: Pha 5g thuốc vào bình 10 lít, phun 2 bình /sào. 

+ Staner 20WP: Pha 20 gam thuốc vào bình 10 lít, phun 2 bình/ sào. 

+ Kasumin 2SL: Pha 20-30ml thuốc vào bình 10 lít, phun 2 bình/sào. 

- Đối sâu đục thân: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, khi thấy ổ trứng xuất 

hiện thì sau 5-7 ngày tiến hành phun phòng trừ sâu non bằng một trong những loại 

thuốc sau: 

+ Voliam Targo 063 SC: Pha 10ml vào bình 10 lít nước, phun 2 bình/sào. 

+ Marshal 200SC: Pha 20ml vào bình 10 lít, phun 2 bình/sào. 

+ Virtako 40WG: Pha 1,5 gam vào bình 10 lit, phun 2 bình/sào; 

-  Đối với bệnh khô vằn: Tập trung phòng trừ khi bệnh chớm xuất hiện nhằm hạn 

chế bệnh lây lan phát tán trên đồng ruộng, sử dụng các loại thuốc có các nhóm hoạt 

chất sau: Validamycin, Azoxystrobin, Difenoconazole, Propiconazole: Các loại thuốc 

thương phẩm hiện có trên địa bàn huyện như:  

+ Vida 5WP: Pha 50 g thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m2; 

+ Validacin 5SL: Pha 40ml thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m2; 

+ Anvil 5SC:  Pha 50ml thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m2; 

+ Nevo 330EC; Tilsuper 300EC Pha 20ml thuốc vào 20 lít nước, phun cho 500m2. 



- Đối với chuột: Các xã, HTX nông nghiệp phát động toàn dân tập trung triển 

khai công tác diệt chuột đồng loạt bằng các biện pháp: Biện pháp thủ công ( đào bắt, 

đặt bẫy cơ học), đặt bã sinh học, bã hóa học nhằm hạn chế chuột gây hại giai đoạn lúa 

làm đòng – trỗ. 

2. Trên cây đậu, lạc:  

Vùn gốc, bón phân cho cây đậu, lạc theo đúng quy trình kỹ thuật, đồng thời 

thường xuyên kiểm tra thăm đồng để phát hiện sớm, phòng trừ kịp thời các đối 

tượng: rệp, sâu khoang, sâu xanh gây hại; 

- Đối với rệp xanh: Dùng các loại thuốc sau 

+  Sutin 50SC : Pha 1 gói 15 ml vào bình 10 lít nước, phun 2 bình/sào; 

+ Bassa 50EC: Pha 30-40 ml vào bình 10 lít nước, phun 2 bình/sào.  

- Đối với nhóm sâu ăn lá 

+ Angul 5 WDG: Pha 5gam gói vào bình 10-12 lít nước, phun 3 bình/sào; 

+ Match 050 EC: Pha 10ml cho bình 18-20 lít nước, phun 1 bình/sào. 

Đề nghị phòng NN& PTNT phối hợp với trung tâm ƯD KHKT & BVCTVN 

kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã thực hiện; 

Yêu cầu chủ tịch UBND, BCĐ sản xuất nông nghiệp các xã, thị trấn, các HTX sản 

xuất nông nghiệp triển khai có hiệu quả các biện pháp kỹ thuật. Trong quá trình triển 

khai có gì vướng mắc cần phối hợp với cán bộ Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông 

thôn, Trung tâm ƯDKHKT& BVCTVN để có biện pháp bổ cứu chỉ đạo kịp thời./.  

 
Nơi nhận: 
-  Như trên; 

- TT Huyện ủy – HĐND; 

-  Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng NN, Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN 

- Trung tâm VH-TT; 

 -  Lưu VT, NN. 
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